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Kontakta gärna någon i Samverkande sjukvård om du har frågor eller synpunkter. Kontaktuppgifter hittar du på  

www.prevard.se 

Samverkande sjukvård 
är en samverkansform mellan  
kommunala hälso- och 
sjukvården, vårdcentraler och 
sjukvårdsrådgivningen 1177 
inom primärvården och 
ambulansverksamheten och 
MÄVA (medicinsk äldre-
vårdsavdelning) inom NU-
sjukvården där man 
eftersträvar att arbeta med 
patienten i fokus och använda 
de samlade sjukvårds-
resurserna effektivt.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geografiskt område 
 
Strömstad har från årsskiftet 
2012 valt att införliva 
arbetsmodellen i sin ordinarie 
verksamhet. Fortsatt 
utveckling av Samverkande 
sjukvård sker i projektform 
i Tanums kommun. För 
kommunerna i mellersta 
Bohuslän kommer projektet att 
starta 7 januari 2013 och i 
Dalsland startar man 1 april 
2013. Inriktningen är att denna 
modell ska införas i hela 
FyrBoDal. 

Premiär för medarbetarsidan 
Nu finns en webbsida för alla som arbetar i 
Samverkande sjukvård. Webbsidan är tänkt 
som en samlingsplats och en plattform för alla 
medarbetare i projektet. Här ska du kunna 
hitta den information du behöver för att 
genomföra uppdrag i Samverkande sjukvård. 
 
För att komma till medarbetarsidan går du först in 
på www.prevard.se. Längst till höger finns en 
nyhetslista och alldeles under den hittar du en 
liten nyckel, se pil på bilden till vänster. Klicka på 
den så kommer du till en inloggningssida. Fråga 
din närmsta chef om användarnamn och lösenord.  
 
På webbsidan hittar du dokument som rör 
projektet, kortfattade beskrivningar av 
samverkansformerna, blanketter, rutiner, 
instruktioner, kontaktuppgifter, länkar till andra 
sidor och mycket annat som rör Samverkande 
sjukvård. Där finns även möjlighet att ställa öppna 
frågor till projektledningen.  
 
Webbsidan är fortfarande under uppbyggnad och 
nya dokument och länkar läggs in allt eftersom. 
Kom gärna med synpunkter på vad du vill hitta på 
sidan eller om det är något i sidans struktur du 
skulle vilja ändra på. 

Stort intresse för Samverkande sjukvård 
Samverkande sjukvård har väckt stort intresse runt om i Sverige. I somras presenterades 
projektet på Gotland under Almedalsveckan, i oktober bjöd Dagens Medicin in 
representanter från projektet till ett seminarium i Stockholm och den 27 november kom en 
delegation från Blekinge för att få höra mer om projektet. 
 
Att befolkningen blir äldre och att sjukvårdsresurserna ska räcka till att ge allt fler vård är inget 
som är unikt i Fyrbodal. Överallt i Sverige ser man över möjligheterna till att använda de samlade 
resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt och många kan se att Samverkande sjukvård är ett 
sätt för att samla resurserna runt patienten. 
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